
 

 

 

  

A Közép-magyarországi Régióban m köd  hat fels oktatási intézmény konzorciuma a min ségi oktatást, a nem 
formális és informális tanulás és képzés lehet ségeihez való egyenl  esély  hozzáférést kívánja szolgálni. A 
projekt célja, hogy a fels oktatás és kutatás eredményei közvetlenül elérhet k és hasznosíthatók legyenek az 
élethosszig tartó tanulásban érintett különféle felhasználói rétegek számára. A projekt f  tevékenysége egy 
nyilvános, az együttm köd  intézményekben keletkezett oktatási-kutatási és ismeretszerzési tudástartalmakat 
közreadó portál fejlesztése. A fejlesztés az elektronikus katalógusok, archívumok, adattárak közös keresését 
megvalósító, az önálló ismeretszerzést, tudásmegosztást, csoportmunkát támogató megoldások integrálásával 
történik. A portálon keresztül elérhet vé válik a KOPI plágiumkeres  szoftver is. 
 
A KOPI Plágiumkeres t els sorban a hazai fels oktatásban is elharapódzott plagizálás visszaszorítása 
érdekében fejlesztették ki, de a házi feladatok és diplomadolgozatok, cikkek összehasonlításán felül még sok 
egyéb célra is alkalmas a rendszer. A kiadványokban és céges honlapokon megjelen  szövegeket is gyakran 
plagizálják, így fontos lehet újság- és könyvkiadók, blog szerz k és a média egyéb szerepl i számára is, hogy 
megtudják, anyagaikat ki használja fel. A szerz k feltölthetik az eredeti m vüket a KOPI portálba, és utána 
szabadon publikálhatják, közzétehetik, árulhatják. A KOPI védi a szerz i jogokat, ha valaki idéz a m b l, akkor 
pillanatok alatt megtalálható az eredeti forrás. 
Oktatók számára lehet séget biztosít a rendszer a házidolgozatok és diplomák összehasonlítására, akár a 
korábbi évek hasonló m veivel, akár a KOPI hatalmas adatbázisával és a Wikipédia teljes szövegével is. A 
diákok ellen rizhetik m vüket, megnézhetik, hogy az összes idézet mennyisége nem haladta-e meg az oktatási 
intézményben megengedettet. Diplomájukat k maguk feltölthetik, hogy másolás esetén látható legyen az eredeti 
szerz . 
 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
PLÁGIUMKERES  SZOFTVERT IS TARTALMAZ AZ A PORTÁL, AMELYET A BUDAPESTI 
CORVINUS EGYETEM UNIÓS TÁMOGATÁSSAL LÉTREJÖTT, „TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-
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MEGOSZTÁSA ÉS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉN  
HASZNOSÍTÁSA AZ EGYÜTTM KÖD  INTÉZMÉNYEK ÉS KÖNYVTÁRAIK 
SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSÉVEL" CÍM  PROJEKTE VALÓSÍTOTT MEG. 
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A projekt szakmai megvalósítói az együttm köd  intézmények könyvtárai.  
B vebb információ a projekt weboldalán található: tudasdepo.uni-corvinus.hu 
 
Várható eredmények  
A pályázati program sikeres megvalósításától hosszú távon a publikációs tevékenységek, tudományos tartalmak 
megjelenítését várjuk nemzetközi adatbázisokban, nemzetközi kommunikációs csatornákon. A pályázati program 
sikeres megvalósítása a portál korszer  szolgáltatásai és az elérhet  nagy mennyiség  adattartalom révén 
hosszú távon növeli a részt vev  intézmények versenyképességét a hazai és nemzetközi oktatási piacon. Az 
elektronikus tanulási keretrendszer az önálló tanulás új formáját biztosítja, lehet vé téve új lakossági rétegek 
bevonását az élethosszig tartó tanulás folyamatába. 
 
 
A projektgazda (konzorcium vezet  neve) 
Budapesti Corvinus Egyetem 
 
Konzorciumi tagintézmények neve 
Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Magyar Képz m vészeti Egyetem  
Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Szent István Egyetem  
Általános Vállalkozási F iskola 
 
A pályázati id szak: 2011. április 1. – 2012. május 31. 
A pályázati támogatás összege: 74 502 500 Ft  
Projektmenedzser: Hoffer Ágnes 
 


